
 

Vad händer i 
området? 
 
Under april månad kommer vi att upprepa 

förra årets succé med vårstädning. 
 
Söndagen den 24 april träffas vi kl 10.00 vid 

lusthuset (gula området). Där delar vi upp oss på 
olika områden som vi städar, plockar skräp, 
krattar, sopar mm. Planterar nya blommor och gör 

fint runtom i området. Har du själv något förslag 
på saker som behöver göras maila Therese på 
therese.borjesson@hgfnynas.de eller lägg en lapp 

i brevlådan utanför lokalen på Backluravägen 28 
1 tr ner. Senast 17 april så vi hinner köpa in saker 
om det behövs. Sen bjuder vi på korv och fika. 

Varmt välkomna att träffas och umgås. Kan du 
inte hjälpa till att arbeta är du välkommen ändå 
för lite gemenskap.  

 
 
Bomöte 

 
Vi vill även bjuda in alla till bomöte tisdagen den 
5 april kl 19,00 i vår lokal på Backluravägen 28, 1 

trappa ned. 
 

Aktivitetsplan 

 
Det har nu kommit upp en basketkorg på 
aktivitetsplanen bakom gröna huset vid blå 

släggan. 
 
Hemsida 

 
Information om vad som händer i området och 
mycket annat kan ni hitta på vår hemsida. 

www.lhslaggan.se 
 

 
 
 

 
 
Lokalen 

 
Gemensmhetslokalen ligger på Backluravägen 28 
1tr ned. Den kan de boende inom Släggan hyra, 

det kostar 300:- samt 300:- i depositionsavgift, 
vilken återfås om lokalen lämnas åter i gott skick. 
Krav för att hyra lokalen är att du måste bo inom 

Släggan vara minst 18 år samt ha gällande 
hemförsäkring. Hör av er till lokalansvarig för 
bokning av lokalen. uthyrning@lhslaggan.se 

 
Tyvärr har det framkommit till oss i styrelsen att 
personer som hyrt lokalen har misskött sig. Är det 

så att de som hyrt stör bör ni ringa 
störningsjouren. Är det inte så allvarligt men att ni 
ändå vill att vi ska veta om något som har hänt, är 

vi tacksamma om ni lägger en lapp i brevlådan 
utanför lokalen före kl 10 dagen efter, eller mailar 
uthyrning@lhslaggan.se. Vi kollar alltid i 

brevlådan innan lokalen lämnas åter. På detta sätt 
kan vi ta upp det som skett med de som hyrt så att 
de är medvetna om att de stört på något sätt. 
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Trädgårdsredskap 
 
Det finns el gräsklippare, krattor, spadar, trimmer 

skottkärra mm att låna. Du får själv hålla med 
skarvsladd.  
Nyckel till trädgårdsförrådet finns hos: 

 
Therese Börjesson Backluravägen 100 
Anette Alge Backluravägen 102 

Totte Gustafsson Backluravägen 70 
 
När du lånar skriver du upp det du lånat på en 

lista som hänger i förrådet. Vid återlämnade 
signerar du i återlämnat rutan.  
Tar trimmertråden slut eller något går sönder var 

vänliga att meddela detta till Therese eller Anette 
 
 

Koppeltvång 
 
Enligt Nynäshamnskommuns ordningsföreskrifter 

måste hundar hållas kopplade inom tätorten. 
Vilket Backlura och Släggan tillhör. Det står även 
att ”Föroreningar efter hundar och katter skall 

plockas upp på offentlig plats inom dessa 
områden”. Allt detta för att vi ska få ett trevligt 
område där alla ska kunna vistas utan rädsla för 

lösa hundar eller att behöva trampa i skit. 
 
Trivsel 
 

För allas trivsel och säkerhet är det inte tillåtet att 
slänga ut fimpar och samt skräp från fönster och 

balkonger. Vi vill även uppmärksamma er som 
ställer ut soppåsar på trappan att dessa lockar till 
sig både skadedjur och vildsvin. Då det har synts 

till vildsvin i områdena vill vi be er vara extra 
noga med vad ni ställer ute. Anledningen att de 
tar sig upp i områdena är jakten på mat. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

Styrelsen 
 
Ordförande: 
Andreas Rohnström, Backluravägen 26, 
 tel: 070-104 29 07 
andreas.rohnstrom@hgfnynas.de 
 
Vice ordförande: 
Therese Börjesson, Backluravägen 100, 
 tel: 0733-62 20 61 
therese.borjesson@hgfnynas.de 
 
Ledamöter: 
Anette Alge, Backluravägen 102, 
tel: 070-041 66 92 
anette.alge@hgfnynas.de 
 
Tonny Nielsen, Backluravägen 102, 
Tonny.nielsen@hgfnynas.de 
 
Ersättare: 
Johan Söderström, Backluravägen 26 
Johan.soderstrom@hgfnynas.de 
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